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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۲۵/۰۵/۲۰۲۱          نویسنده پوهاند بشیر احمد زکریا

 ترجمه: رحمت آریا
 

 جنگ های بی پایان

 راِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا

 میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی

 ۱۹ -نقش کرونا 

 همدسیزقسمت 
 

 جراحانپوهنتون کولمبیا، پوهنځی دکتوران طب و  پوهاند متقاعد و لکچرر خاص

 نیویورک

 فصل هشتم
 میکانیزم عملی برای صلح جهانی

 
 ممکن است این باشد کهدر گذشته دلیل شکستهای ما در دستیابی به صلح جهانی 

 !داشته ایمما هیچ مکانیسم عملی برای آن ن 
 

ه های خود برای خانواد را آسمانهای پر ستاره نگاه می کنند و آرزوی صلح و امنیت سویب ،از عصر حجرانسانها 
، بودا،  )ع( پیش از کنفوسیوس ، کریشنا ، ابراهیم به باال نگریسته و ها و الهاماتمکاشفه بشریت از طریق  دارند.

با تناسب و  دعا کرده است و سعی کرده خود را امنیت وو غیره برای صلح  )ص( مدــ، مح)ع( الئو تزو ، عیسی 
با پیروی از برخی کار خود، خود را به شگوفایی برساند. بشریت و از طریق میوه و ثمر  وفق دهدطبیعت  توازن

آنها خدایان  تالش و خونریزی کرده است. خود برای زنده ماندن ،به خاطر قوانین جنگل و طبیعیسازگار قوانین 
صلح، شاهزادگان صلح و پیامبران صلح ، روشنفکران صلح جهانی را می پرستیدند اما هرگز نتوانسته اند برای 

 فطرت درونی شانکه در  انسانها بخاطر شر و بدی خانواده ها و ملت های خود به صلح و امنیت پایدار برسند.
آنها نهفته است، مقصر شناخته شده اند. ا آنه حیوانیتیا و  (1در )ذات و در نفس تر خیلی علمیبعنوان شیطان یا 

خود ، ترس ، آرزوی حرص ، که اغلب از ته اندبقاء یافتاریک انسان  ۀـزیر سایاند مگر  زیستههزاران سال 
کشانیده  غم و گناه و وبایشیطنت  وطاعونتاریک  گودال هایقدرت، ثروت و شهوت خود ناامید شده و آنها را به 

از جگر آنها  حریصخالص کنند ، زیرا عقاب  «2سیتی یماپر»آنها نمی توانستند خود را از زنجیره سرنوشت اند. 
 اینقدرخاکی را داریم ،  ۀس چرا وقتی ما باالترین قدرت فکری طبیعت و مهربان ترین قلب این کرپ تغذیه می کرد.

شناخته شده در کل  ۀزند ۀ، منحصر به فردترین سیارواال گـُـهررنج می کشیم ، اما هنوز نمی توانیم این جوهر 
که بر روی آن افتان و خیزان رفته  اشدب ممکن است مانند بسیاری از ناشناخته هایو این  را نجات دهیم؟ ـناتئکا

برای  راه حل های عملی 3را کشف نکرده ایم! آیا در دنیای عملی ویلیام جیمز آنرا موارد واضح ولی، باشیم
، ما به میان می آیدمفهوم صلح پایدار در میان ملت ها  حرف ازوقتی  اجتماعی ما وجود ندارد؟ - مشکالت سیاسی

ً بر نمی خوریم که منحصر به فرد سویس  رگذشتدر این قضایا با س هرگز " 4 "یورکامانند ارشمیدس »تصادفا

                                                           
1
 - "Id"  ،"Ego" 
2

 - Prometheus  در میتالوژی یونان باستان پرامیتی یس که به معنی دور اندیش و آینده نگر است یکی از تایتانها و خدای آتش است. وی

ـوس وی را به سنگی به زنجیر بسته کرد و ئـوس دزدید و به انسان داد تا بقاء یابد، زئی خدای آتش می داند که وی آتش را از زرا بخاطر

ـوس است بر وی مقرر نمود تا هر روز از جگرش تغذیه کند، و هر ئسرنوشتی برایش مقدر کرد که تا ابد آنجا بماند و عقابی را که سمبول ز

 مترجم  –عقاب برای فردا آماده باشد ۀ ودش نمو کند تا لقمـروز جگر نو در وج
3

- William James  م -م ۱۹۱۰ – ۱۸۴۲: یکی از بزرگترین متفکرین فلسفی امریکا در قرن بیست و پدر سایکولوژی امریکا 
4
 - Eureka م  –دا اش کردم پی –منتسب به ارشمیدس که هنگام کشف طریق سنجیدن طالی خالص صدا کرد ۀ : یونانی : جملـ 
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و  که ثابت می کند داریمیک مورد تأریخی که این است ما گوییم یا بو «م –و بگوییم که پیدا اش کردم  زنیمبفریاد 
دیگر  ـمیئدالح و امنیت صلح و امنیت پایدار با تمام ثمرات آن برای شهروندان و سرزمینش رسید! ص می توان به

ترین کشور با  شود ، این وجود دارد ، فقط بروید و آن را ببینید ، زیباپنداشته در هوا  قصرنباید مانند ساختن 
مریکا و سومین کشور در مقیاس خوشبختی در ازندگی  سطح هاینزدیک به ستندرد ، سطح زندگی عالیفرهنگ 

 ۀاعتبار یک پدیدم سویس نه خون ریختانده اند و نه جنگ را دیده اند! باال تر از دو صد سال است که مرد جهان!
حقیقی ۀ منحیث پدید آزمون زمان بگذرد و بعدۀ بوتـ ـوری علمی زمانی معتبر است که ازئتـاجتماعی یا حتی یک 

جنگهای  طی آزمون زمان مؤفقانه بدر آمده است بلکهۀ سال اخیر نه تنها از بوتـ ۲۰۵یس طی این . سوپذیرفته شود
از آزمون سنگ خود  خدشه ناپذیربا حفظ بی طرفی دائمی و مصونیت  خود اتباعنیروی  به همت اول و دوم جهانی

 زیرین آسیا هم زنده گذشته است!
 

 :ـمیئسویتزرلند به عنوان ستندرد بی طرفی دا
تجزیه و تحلیل ات تأریخی، معلومو توسط  ـمی را مورد بحث قرار دادیمئبی طرفی دافوق این کتاب های در فصل 
 مورد یتزرلند را دربی طرفی دائمی سو ت، طرزاحتماال ـیوی، و استفاده از امکانات وئاحصا، محاسبات دانشمندان

باز هم بی طرفی برای افغانستان نباشد این تنها اگر  حال، نشان دادیم افغانستان بخصوصر کشورها ، ـئسا
 دستیابی به صلح و امنیت جهت ییطال ستندرد به عنوان یک ملی می توانـر دولت های ئسا برای سویتزرلند را

 نامگذاری کرد. 
 

 ـمی را کسب کرد :ئ: سویتزرلند حالت بی طرفی دا شواهد تأریخی
 ۱۸۱۵متعاقب کانگرس ویانا  
 سال حفظ کرده است ۲۰۵ـمی خود را برای ئموقف بی طرفی دا 
 خود را حفظ کرد حتی طی جنگهای اول و دوم جهانی بی طرفی 
چنان مؤفقیت اقتصادی را بدست آورده که سطح تولید ناخالص ملی  

 به امریکا نزدیک است داخلی آن
 سوم قرار دارد ۀدرجـدر  ،در مقیاس جهانی ملل خوشحال           

« AU -ای یو »م پوهاند آدری. ک. کرونین از پوهنتون ۲۰۱۳در سال           :  تحلیل های علمی
 . 5معیار را برای بی طرفی مؤفقیت آمیز ملل پیدا کردهفت 

 6تحلیل باوم گارتنر از بی طرفی تأریخی   
 

 فیصدی تبدیل شدن به سویتزرلند آسیا را نشان می دهد ۸۰افغانستان امکان   ـیوی :ئتحلیل احصا
به  شروع مشخص، اجتماعی - سیاسینتایج  سیاسی در پیش بینی ان علومدانشمند  َروش علمی :

 [ 8[، ]  7] .ندکرده اـیوی ئاحصا تاستفاده از احتماال
 

 ؟آیا جنگ و خشونت بخشی از میراث "ذاتی" انسان است
به همان سرنوشتی محکوم شد که برای  بشریت بعد از اینکه آدم بخاطر خطایش از بهشت رانده شد، گفته شده است

را کابوس ترس از  یتاز همان زمان بشررا بریزد.  تا هابیل خون برادر کوچکش قابیل هابیل و قابیل مقدر شد
 روان َدرمانانزدهم روانشناسان و ندر قرن در خود پیچید. و چهره های شیطانی  شرارت زنان ساحره، اژدها

درگیری ، خشونت ،  و عامل زیست دارد ن" تعریف کردند که در درون هر انساEgoنفس یا " را "طبیعت انسان"
ً بنام انسان ذات ۀپهلوی شریر و بدخواهانـاین به عنوان میگردد.  نریزی و مرگنفرت ، انتقام ، خو  اصطالحا

ً نمی توان از خشونت و جنگ جلوگیری کرد پسقابل تغییر نیست،  گویا "طبیعت انسانی" پذیرفته شده است که  ، بنا
، ما  تکنالوژیانشناسی، علوم و با این حال ، با پیشرفت های جامعه شناسی، روبوده نمی تواند. صلح هرگز پایدار 

ما توسط جامعه ما تعیین می شود ، نه کامال توسط  اجتماعیت -خود  و" Egoنفس  به این درک رسیده ایم که "
 موروثی( هایۀ مجموعـ –جینوم )جینوم  تسلسلپس از تعیین م ۲۰۰۵م(. در سال  –)عوامل وراثت  9هاجین 

آیا این مسئله بحث طبیعت است. با آنها شریک  ما «DNA« »ان ای دی» فیصد  98.6شامپانزه، مشخص شد که 

                                                           
5
 - Ditto. Cronin, Audrey K. Security, Rethinking American National Security Strategy in the 21

st
 Century: 

Oxford Press, UK, Canada, December 2016 
6
  -??? 

7 - Sherman, Goodman E. Neutrality of Switzerland. The Journal American Journal of International Law 12, 

No2: 241; and Baumgartner. “Neutralization of States” 2012.  
8
 - Ditto. Mills,  J.A. Control: A History of Behavioral Psychology.2000. 

9
 - genes 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 11کورتکسنیو« 10َمونت کــَـسلرنون وِ »هرچند ، پوهاند ما  در برابر پرورش را بیش از پیش ضروری نمی کند.
القشرة  – 12برون الیه»از طریق ستون  را که« القشرة الجدیده -نازک و خاکستری و بیرونی مغز سر ۀیـال »

 «جان هاپکینز» البراتوار تحقیقاتیاو در  کرده است. نقشه برداریبه عنوان واحد محاسبه  عمل می کند« یهالمخ
هنگام تحریک  پشک نشان داد کهدر مغز را  «13گریز -جنگ » و از عصبانیت مشخص ۀساحـخود یک 

از غضب زیاد بخود  و خشونت غـُـرغـُر کنانش را با دندان نمایان )حالت قهری که ی، عصبانیتونیکالکتر
عکس العمل غریزی تغییر داده شده می تواند، تغییرات این دیده شده است که با این حال  نشان داد. ( از خود14بپیچد

 امریکائی کرد، همانطور که انسان شناس بزرگ  تعدیلاجتماعی  فکتور هایتوسط  وبا تربیت و می توان آنرا 
  فرهنگ های در حال تکامل نشان داده است. در مطالعات خود در مورد «15میدمارگرت »
 

 :جینیتیک پرخاشگری و خشونت
خشونت می میرند. این خشونت ها ۀ تخمین شده است که متجاوز از یک اعشاریه شش میلیون انسان ساالنه در نتیجـ

ه خویانه ( خشونت درند ۲( خشونت آنی و بدون تأمل منحیث عکس العمل،  ۱ذیل تصنیف شده اند : ۀ به دو دستـ
کوچکی از جنایتکاران روانی میشود. خشونت آنی و عکس العملی معموالً در دسته های گوشه ۀ که محدود به دستـ

و  16گیر و جامعه ستیز دیده میشود. مؤلف پس از تحقیق در مورد ادبیات علمی، مقاالت پوهاند مـایـر لـیـندنـبـرگ
ری اند که بعد از معرفی عمومی در این بخش تخصصی مورد دیگران را یافت، و این ها مقاالت خیلی اساسی ت

 بحث قرار خواهیم داد. 
 

به خشونت در مغز  جین های مستعدبزرگی را در مورد بررسی  پگرو یک رهبری 17ـونهئفــَـرَ کتر ستیون اد
 تحقیقاتاشت، " اظهار د «18برو ُکرمند» گروهاین ۀ سر دستـ بارسلونا بر عهده دارد. پوهنتونموشها و انسانها در 

 که از درونۀ رشد کننداست ، یعنی آن عوامل  استوارلوژیکی پرخاشگری بایو ۀمتکی بر پایـ، راستاما در این 
وابسته مهم  فکتور های، پرخاشگری با داشتن معهذا دارند." مشخصتمایل به نشان دادن رفتارهای ضد اجتماعی 

مرکب از  تحقیقاتآیا که دریابیم  تا خیلی جالب خواهد بود .است همطالعه قرار نگرفت تا هنوز مورد به محیط زیست
از چهل  ۀدستـ یک آنها می دهد یا خیر. بیرونرا  مشابهینتایج هر دو  محیط زیست تحقیقات و جینیتیکی تحقیقات

 رفتارِ  خطرِ احتماِل را در انسان و موش شناسایی کردند که می تواند منجر به  «عامل تعیین وراثت»جین 
چندین  فعل و انفعالاست و به  ، متعدد العواملرفتار خشونت آمیز اءافزود، "منش ُکرمند د.نشوپرخاشگرانه 

رفتار انسان را اصالح  حالتپاسخ می دهد که می تواند  -لوژیکی ، فرهنگی ، اجتماعی و غیره بایو - فکتوری
ً م داروین، رفتار پرخاشگرانه تــَطـَـور ۀیـنظر ۀاز دیدگا. 19کند ی حیوانات برای بقا جهانمشترک  ۀغریزکه  سلما

( می گوید: IBUB-CIBERER-IRSD، دسترسی به منابع ، تولید مثل و غیره است. فرناندز کاستیلو )از حیات
 جینیتیکی عمل میکنند کهاز شبکه های  یعنوان گره های مهممحتمالً به  ها« عامل تعیین وراثت»جین "برخی از 

ند که نقشی باشهای دیگری مربوط  به آن جیناین شبکه ها  احتمال دارد ، واندنت آمیز مستعد رفتارهای خشو
 جزئی دارند". 

 

 ، اینها یک جین«۲۰۱۷20 علم االدویة العصبیةنیورو سایکو فارماکالوجی. ج اروپایی "» از طرف دیگر ،
NAOA را که (گذارکود  جین MAOA « ) مانو امین آکسیدیس- A -21  »این  ،عالمه گذاری کردند است پیدا و

ً مانند بازدارنده سروتونین  22ناقل عصبی اِنزایم جین استرداد های انتخابی را می پزد )میتابوالیز میسازد( و عینا
بکار برده میشود.  برای عادی سازی رفتار انسان ن َدرمانانتوسط روا اند که SSRIسروتونین  «مثبط استرداد»
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 - Professor Vernon Mountcastle 
11

 - neocortex 
12

 - cortical column 
13

 - fight-flight به نام عکس العمل حاد می توان آنرا  است : که از آن این منظور وترجمه شده است « نظریة الكر والفر » در عربی

 روحی یا جسمی  یک شخص در معرض چیزی قرار گیرد که لحاظفیزیولوژیکی اشاره دارد که  عکس العملبه  کرد وسترس یا تخنیق یاد 

 جنگ می کند یا هم فرار.  مترجم... اینجاست که این شخص یا باشد برایش وحشت آور
14

 - opisthotonos 
15

 - Margret Mead 
16

 - Professor Mayer-Lindenberg 
17

 - Dr. Steven Faraone   
18

 - Bru Cormand 
19

 - Journal Molecular Psychiatry 
20

 - European Neuropschopharmacology J.   ،2017 
21

 - monoaminoxidase-A 
22

 - Serotonin neurotransmission 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 جین هایوجود دارد ، تعداد قابل توجهی از  «گونه ها - حیات»ایی برای دفاع از ه جینبنابراین ، همانطور که 
 .می کند نورمال« برای آرام شدن» د که رفتار ضد اجتماعی راننیز وجود دار

 

جینیتیک ۀ از بین چهل جین، پانزده تای آن رفتار خوب را تنظیم می کنند، و مطالعات نشان داده است که پایـ
( و پرخاشگری در ADHD) 23فعالی –کودکان و بزرگساالن، و اختالل کمبود توجه به بیش  در -پرخاشگری 

( A-یس)مونو آمین اکسید MAOAجین  در «24موتیشن»بزرگساالن و در افسردگی ای کالن وجود دارد. تغییر 
،  خواهی جنسی –ن فزونیا ، یپیرومجنون آتش افروزی یا )مانند  دشوار «دفع شونده»مندفع رفتار با که پیدا شده 

 .لقی( مرتبط استـُـخشونت ، اختالالت خواب و تغییرات خ
 

،  ماه می ۲۸می ملی علوم )یکادامقاالت  ۀـ)مجموع PNASچهارم لیندنبرگ و همکاران در شماره  -مایر
کم  «26 للا»ناشی از  ،در برابر خشونت جینیتیکیکه آسیب پذیری  ه استنشان داد ی را( تحقیقات25(م۲۰۰۶

محیط ک بدرفتاری رِ حَ در صورت وجود مُ  است، و همین نوع ممکن است محض، MAOA-L  ((NAOAالیت فع
مقدار کمی از خطر  یک فقط تنهاییبه  MAOA جینلیندبرگ تأکید می کند که ،  -مایر پوهاند .آشکار گردد زیست

و نتیجه می  سهیم میسازد،، هریزها و محیط جینر ئمانند سا دیگر مهمفکتور های ر ـئبا سا فعل و انفعالدر را 
 . "ندبه درستی درک نشده ا میشوند تا حالخشونت در انسان ها موجب  ایکهعصبی  فکتور هایگیرد ، "

 

مردی  ( حضورمWHO  ،۲۰۰۲جهانی ) صحتسازمان  «صحتجهانی خشونت و »مهمترین نکته در گزارش 
، نیلسن منیدال گفت کرده است سپری  پارتایدا تبدادرا در زندان تحت اسیشکه بیست و هفت سال از زندگی خو است

 آنرا تحمل می کنند و می پذیرندبسیاری از مردم روزانه  قرن بیستم به عنوان قرن خشونت به یادگار خواهد ماند. :
ما از آن اجتناب کرده می توانیم.  برای شرایط انسانی می دانند ، اما این طور نیست. بنیادیو آن را چیزی 

 27ات، مجتمعات و افراد می توانند این حالت را تغییر دهند."حکوم
 

 مشخصاً خواستار تعمیم منتـشر شد م۱۹۷۸در سال  که خلع سالح مورددر  متحد اولین گزارش نهایی سازمان ملل
که فرهنگ ها  باورمند اندو به تجربه آموخته مردم دنیای غرب  یتآموزش در مورد مسائل صلح و جنگ شد. اکثر

جنگ پرستی ،  ، نژاد هراسی ی ، همجنس بازیتیر می کنند، به عنوان مثال ، مجازات اعدام ، تبعیض جنسـتغی
و فته  دیگر را بکشند ، حتی افراد غیر سیگاری نیز قبالً ناپسندتا هم و یا مجبور ساختن حیوانات انداختن حیوانات

افراد بسیار کمی را می یابیم که اطالعات زیادی در ما در جوامع خود که  تعجب نیست ۀمایـ قلمداد می شدند. آمیز
در سال  متحد سازمان ملل حقوق بشر سازمان ملل متحد داشته باشند. ۀـملل متحد یا اعالمیسازمان مورد منشور 

زندگی  طرقو  عملکردها ۀش ها و شیوگرایای از ارزش ها ،  ۀـصلح" را به عنوان "مجموع "فرهنگِ  م۱۹۴۷
ن و دالیل اصلی آ صحبت جدی در موردطریق  وقوع جنگ، از خشونت را رد می کند و از تعریف می کند که
 جلوگیری می کند. "با تأکید گفتگو و مذاکره بین افراد ، گروه ها و ملت ها، راه از  برای حل مشکالت

 

رد ک اساسگذاریفرهنگ صلح را  مرکز( که ۲۰۱۳-۲۰۰۷رئیس بنیاد فرهنگ صلح هیروشیما ) 28ستیف لیپر
برای اجتناب ناپذیر  میتود کم از کمبه عنوان روش مناسب، مشروع یا  خشونتپذیرش  جنگ، فرهنگگفت: "... 

خشونت یا جنگ  اش، ، فرهنگ صلح طبق تعریف حال آنکه ."گروهی است -میان منازعات  صلح آمیز حل
انتشارات خود مانند "از  ( در29، علمی و فرهنگی ملل متحدتعلیمییونسکو )سازمان  گروهی را رد می کند.

 .به خرچ داده استدر ترویج فرهنگ صلح  را زیادیهای " تالش 30فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح
 

 داردادامه 
 فصل نهم

 

 ...از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح لیتکامل دولت های م
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 - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
24

 - Mutation 
25

 - PNAS (Proceedings of National Academy   of Science) 
26

  - allele ه :یکی از انواع دو یا باالتر نوعی از جین هایست که حین تغییر در جین پیدا می شوند و در یک کروموزوم در همان یک نقط

 مترجم  –یافت می شوند. 
27 - Zikria, B.A. One Home, One Family, One Future. Author House, Bloomington, IN,pp-104 & 218, USA. 

2010. 
28

 - Steve Leeper 
29

 - UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
30

 - From a Culture of Violence to a Culture of Peace 
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